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Ata nº 001/2016  
 

Ata da primeira sessão, em Caráter Ordinário, do quarto Período Legislativo, da 

Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul, aos quinze dias do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis. PEQUENO EXPEDIENTE: Sob a 

presidência do vereador Elton Luis Pilger, verificou-se a presença dos vereadores: 

Anselmo Jose Feller, Elissandro Moacir Bonfanti, Leomar Jose Renz, Erno 

Ellwanger, Alceu Diel, Alceu Paulo Muller, Marisa Ines Neumann e Leila Cristina 

Pilger Hermes. Após a leitura Bíblica o presidente solicitou ao secretário a leitura da 

ata número 043/2015, a qual após lida e colocada em discussão, obteve o parecer 

favorável e foi aprovada por unanimidade no plenário. Foram lidas as Indicações e 

ofícios. ORDEM DO DIA: Definidas as Comissões permanentes da casa para o ano 

de 2016. Comissão de Justiça e Redação: Presidente: Leomar Jose Renz,  Vice-

presidente: Alceu Paulo Muller, Membro: Leila Cristina Pilger Hermes, Suplentes: 

1º suplente: Marisa Ines Neumann,  2º suplente: Elissandro Moacir Bonfanti, 3º 

suplente: Erno Ellwanger.   Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente: 

Elissandro Moacir Bonfanti,  Vice-Presidente: Marisa Ines Neumann, Membro: 

Leomar Jose Renz, Suplentes: 1º suplente: Alceu Diel,  2º suplente: Anselmo Jose 

Feller,  3º suplente: Alceu Paulo Muller. Explicações Pessoais: Vereador  

Elissandro Moacir Bonfanti,  saudou aos presentes, disse que estamos entrando no 

último período dessa legislatura, no recesso tivemos reuniões políticas, e espera que 

tenhamos um ano bom aonde possamos trabalhar unidos em prol do desenvolvimento 

do nosso município, disse que mantem a posição de estabilidade e a harmonia entre 

todos, que está aberto ao diálogo e as propostas nesse último ano que estamos. 

Vereadora  Leila Cristina Pilger Hermes,  saudou aos presentes, desejou um bom 

retorno a todos. Colocou dois pontos importantes, um sobre a segurança pública, um 

déficit de 44% no quadro da brigada, faltam esses servidores, então mais dia, menos 

dia, vão mexer no nosso posto de atendimento e levar para Três Passos. Sugeriu ao 

presidente que faça reuniões, que tente audiência com o sétimo em Três Passos e 
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posteriormente a nível de Estado com o pessoal da Segurança, para garantir como 

faixa de fronteira que somos, que, não se perca  aqui,  o atendimento da nossa brigada. 

E segundo ponto é que mais uma vez os nossos agricultores levaram o calote do leite, 

quarenta e oito agricultores foram lesados pela empresa Taurino de Tenente Portela, 

dos quarenta e oito agricultores, dezoito não receberam nada, e o restante receberam  

R$ 0,40 centavos o litro de leite, então são mais quarenta e oito agricultores que 

provavelmente não vão conseguir dar a volta por cima nas contas, que vão parar de 

vender leite, ou abandonar o nosso município em busca de alguma outra renda, nós 

enquanto sindicato estamos indo nas comunidades fazendo reuniões e ouvindo, mas 

não existe uma receita, o que sugerir para os nossos agricultores, há não ser continuar 

na produção de leite, porque não tem outra alternativa de imediato na agricultura 

familiar e para os pequenos agricultores. Nós como Câmara de Vereadores e o 

Sindicato, tentar ver alguma negociação com a empresa de Lajeado Bonito, única 

estabelecida e dando retorno de ICM para o município, e tentar ver alguma 

negociação para que a empresa assine contrato com os agricultores, porque os 

agricultores não sabem para quem estão vendendo, não tem garantia de no final do 

mês receber, não tem nada assinado, então nós sindicato, Câmara, Executivo, e 

Cooperativas, que a gente possa conversar com essa empresa e tentar ver a 

possibilidade de fazer um contrato pelo menos de seis meses de garantia de mercado 

e de preço, e o poder público poder entrar com alguma contrapartida. Mas outra 

alternativa com empresas que não estão estabelecidas no município não consegue se 

negociar e impor que assinem contrato com os agricultores, então ficam a mercê da 

sorte. Está caótica a situação para os pequenos que vendem de 4 a 5 mil litros por 

mês, porque dos maiores tem a Nestle e outras empresas brigando pelo leite.  Então 

temos que ver a possibilidade de ajudar de alguma forma esses agricultores. Vereador 

Leomar Jose Renz, saudou aos presentes, desejou ao presidente um bom trabalho 

nesse ano de 2016, último ano, ano mais difícil, parabenizou a secretária de educação 

professora Gessi e também a vereadora, falando em relação ao encontro de sexta-

feira onde tivemos uma palestra de motivação, coisas ruins estamos quase cheios, 
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como a questão do leite que é um desafio para nós, então trazer motivação aos 

professores e funcionários é importante para o início de um ano de trabalho com o pé 

direito. Também a Secretária de saúde, por ter contratado o doutor Jorge,  e termos a 

felicidade de voltar o doutor Cubano para ajudar atender a sociedade, e temos 

também a doutora Grace que é concursada. Queremos o bem do município, nossa 

ideia não é propagar o negativo, queremos construir o futuro do município dentro de 

uma lógica de trabalho transparente e digno. Tem coisas que aparecem que é um 

desafio, e precisamos como legisladores cumprir com nosso dever e ajudar resolver 

os problemas mais sérios, todos os colegas vereadores tem vontade e sabem que a 

situação dos agricultores é difícil. Desejou um bom retorno a cada um. Vereador  

Alceu Paulo Muller,  saudou aos presentes, comentou que completando 23 nos de 

município, na Câmara sempre foi feito um trabalho coletivo, a discussão na câmara 

é feita para acertar os passos, mas sempre trabalhamos em prol do município, mais 

um ano que entra, estamos no fim do mandato,  dias um pouco difíceis, nós aqui os 

pequenos agricultores não vai sobrar ninguém e é ruim de resolver o problema, falou 

com um agricultor que informou que três carregaram leite e ele não sabe para quem. 

Temos que repartir essa culpa,  o pequeno agricultor se afastou, temos linhas que 

tinha vinte produtores e agora tem um ou dois, não sabe se não se fez muito por eles, 

não se fez aquilo que necessitavam, o governo fez essas casas boas, não resolveu o 

problema mas ajudou a situação do agricultor, mas mesmo assim estamos ficando 

sem o pequeno agricultor, temos o sindicato, temos secretaria da agricultura, foi feito 

um trabalho, mas não foi um trabalho voltado ao pequeno, mas sim aos maiores, e os 

maiores também estão se queixando que a situação não é boa.  Na parte em educação 

estamos entre os dez países piores do mundo,  é ruim  falar em progresso, num país 

que tem tudo e está  falido, estamos entre os dois países no mundo na corrupção, 

então falar é fácil, fazer é difícil, temos  muito que fazer, temos que cuidar da nossa 

casa, nossa casa tem regras, é bem fundamentada, tanto que até hoje não apareceu na 

RBS a casa dos vereadores de Tiradentes do Sul. Assim devia ser o país, mas que 

tenhamos um bom ano de 2016 na Câmara, com discussões ferrenhas, mas sair daqui 
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como colegas. Vereador  Erno Ellwanger,  saudou aos presentes, iniciando depois 

do recesso, espero que tenhamos um ano bom, vamos ter um ano político municipal 

e espera que haja uma união entre os vereadores, para que não haja divergências como 

aconteceu em outras eleições, gastos de bastante dinheiro e na verdade bastante 

desavenças e nada fluiu isso para o bem, e nós que somos um pequeno município, 

acompanhamos noticiário nacional e internacional, como legislador a nossa questão 

agrária, bacia leiteira, nunca fui agricultor, mas vejo a dificuldade da bacia leiteira, 

nossos agricultores trabalham de sol a sol, e infelizmente observamos a dificuldade, 

comentou projeto aprovado de 25 mil reais para pavimentação  em Lajeado Bonito,  

em 2009 aprovamos e em 2010 faliu, dinheiro botado fora, não sabe se foi mal 

administrado, mas a coisa não andou. Essas facções que temos, o município 

repassando recursos para pagar aluguel e mesmo assim não se mantém, então é geral 

não é culpa da administração, e nem tão pouco  falta de interesse do próprio 

trabalhador, estamos vivendo uma recessão a nível mundial, estamos em decadência 

aonde quem pode mais chora menos, acontece nos políticos maiores e a coisa vai 

descendo e chegando nos municípios. A escola de Alto Uruguai vai começar o ano 

letivo com menos de 90 alunos, uma escola estadual, com ótima estrutura do prédio 

e atendimento profissional, e do município também nesta área acho que a  melhor 

sequencia do município é a educação. A saúde também temos uma UPA em Alto 

Uruguai que está prestes a ser inaugurada,  onde inclusive consegui uma emenda 

parlamentar do Deputado Jose Stédile,  cem mil reais, e o executivo compraram 

equipamentos para essa UPA e na verdade não vai dar beneficio nenhum, quem sabe 

vão inaugurá-la, mas já está difícil até  manter o posto de saúde, porque os recursos 

federais cada vez menores e o estado perde a sua força de auxiliar nossos municípios. 

Então temos que trabalhar unidos e defender o que é nosso, porque se nós 

começarmos divergências políticas esse ano, já estamos visados na questão salarial 

por certas pessoas na comunidade, e com isso talvez perderemos nossa honra e 

dignidade de ser vereadores, portanto sejamos unidos, e como foi lido no texto bíblico 

não existe dois pesos e duas medidas, nem mais nem menos, temos que ser iguais e 
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trabalhar para o bem, porque Deus assim o quer. Nada mais havendo a tratar o 

presidente encerrou a presente sessão, convocando os Vereadores para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se dia 22 de fevereiro de 2016 no mesmo local e horário.  

Para constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim Secretário e pelo 

senhor Presidente.  

 

Erno Ellwanger       Elton Luis Pilger   

Secretário       Presidente 

 

 


